
Regulamin Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy  regulamin  określa  warunki,  na  jakich  odbywa  się  konkurs  pod  nazwą  „Z  PUFĄ  -

WSZĘDZIE!”, zwany dalej konkursem.

§ 2

Organizatorem konkursu  jest  spółka  pod firmą:  „POLTENT” Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością

z  siedzibą  w  Wodzisławiu  Śląskim,  adres  do  korespondencji:  44  –  304  Wodzisław  Śląski,  Osiedle

1 Maja 16H, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3

1. Konkurs trwa od dnia 05.08.2016r. do dnia  11.08.2016r. do godziny 23:59

§ 4

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonej przez Organizatora na wygrane wynosi 490 zł

netto.

2. Wskazana  powyżej  całkowita  wartość  puli  nagród  stanowi  górną  granicę  finansowej

odpowiedzialności Organizatora z tytułu niniejszego konkursu. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

§ 5

1. W konkursie mogą wziąć udział: 

a. osoby  fizyczne  posiadające  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych

z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin, 

b. osoby prawne, 

c. podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą  lub  inną  zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego  na  podstawie  wpisów  dokonanych

w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach. 

2. Aby wziąć udział w konkursie,  należy  odpowiedzieć na pytanie:  Gdzie zabrałbyś ze sobą
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naszą pufę?

3. Odpowiedź na pytanie należy udzielić na profilu społecznościowym w serwisie Facebook

firmy Poltent Sp. z o.o. : https://www.facebook.com/poltent/ pod postem konkursowym.

4. Domniemywa się, że poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie Uczestnik wyraża zgodę na

udział w konkursie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z

konkursem i publikacją wyników.

5. Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń konkursowych (udzieleniu odpowiedzi na pytanie

konkursowe), w dniu 12 sierpnia 2016r. w siedzibie Organizatora zostanie przeprowadzone

losowanie zwycięzców konkursu. 

6. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

a. Nagroda  Publiczności  –  przyznawana  osobie,  która  otrzyma  najwięcej  polubień

(„lajków”) na profilu społecznościowym w serwisie Facebook firmy Poltent Sp. z o.o. :

https://www.facebook.com/poltent/ pod postem konkursowym. 

b. Nagroda Poltentu  -   przyznawana osobie,  która  zostanie  wyłoniona  przez  Komisję

Konkursową  za  udzielenie,  pod  konkursowym  postem,  najbardziej  kreatywnej

odpowiedzi na pytanie konkursowe.

7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora:

a. Jakub Sokołowski

b. Szymon Wichrzycki

c. Aleksander Kastelik 

8. Laureaci  konkursu  zostaną  poinformowani  o  wynikach  konkursu  poprzez  prywatną

wiadomość  w  serwisie  społecznościowym  Facebook

z wykorzystaniem danych przesłanych w zgłoszeniu konkursowym. 

9. Organizator  przewiduje  ogłoszenie  wyników  konkursu  na  profilu  społecznościowym  w

serwisie Facebook firmy Poltent Sp. z o.o. : https://www.facebook.com/poltent/ również na

stronie internetowej Organizatora. 
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III. NAGRODY

§ 6

1. W konkursie Organizator przewiduje wręczenie nagród rzeczowych, które stanowić będą:

pufa z brandingiem PZN i autografami skoczków narciarskich – 2 sztuki. 1 sztuka w kategorii

Nagroda Publiczności i 1 sztuka w kategorii Nagroda Poltentu.

2. Lista nagrodzonych osób zostanie zamieszczona na profilu społecznościowym Poltent Sp. z

o.o. W dniu 12.08.2016r. Nagrodzone osoby mają obowiązek, w ciągu dwóch czterech dni

od pojawienia się listy nagrodzonych osób, wysłać w wiadomości prywatnej dane adresowe

– potrzebne do wysłania nagrody.

3. Nagrody  zostaną  dostarczone  pocztą  kurierską  na  adresy  wskazane  przez  każdego  z

Laureatów konkursu, na koszt Organizatora. 

4. Prawo  Laureata  konkursu  do  domagania  się  wydania  nagrody,  określonej  niniejszym

regulaminem, jest niezbywalne.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym

regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niezawinione  przez  Organizatora  działania

firmy kurierskiej.
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IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 7

1. Wszelkie  reklamacje  z  tytułu  organizowanego konkursu,  które  mogą  być  wnoszone  przez  jej

Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do dnia

13 września 2015r.

2. Organizator,  w  terminie  30  (trzydzieści)  dni  od  otrzymania  reklamacji,  rozpatrzy  zgłoszoną

reklamację

i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

3. W przypadku  braku akceptacji  przez  Uczestnika  konkursu  stanowiska  Organizatora,  o  którym

mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
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